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VERORDENING (EG) Nr. 2302/2002 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en
houdende opening van tariefcontingenten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1667/
2002 (7), worden ingedeeld. Om verwarring te voorkomen moet de in die bijlage opgenomen omschrijving
worden aangepast.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2580/2000 (2), en met name op artikel 6, lid 2, en artikel 7,
leden 2 en 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de
Commissie (4), en met name op artikel 29, lid 1,
Gelet op Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat
betreft de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002
betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (5), en met name op artikel 5, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens bijlage 2 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de
handel in landbouwproducten, die op 21 juni 1999 in
Luxemburg is ondertekend en bij Besluit 2002/309/EG,
Euratom, is goedgekeurd, heeft contingent nr. 09.4155
betrekking op alle soorten yoghurt, met inbegrip van
gearomatiseerde yoghurt. De omschrijving van de onder
dit contingent vallende goederen moet bijgevolg in die
zin worden gewijzigd.
De kaas „Halloumi” kan zowel onder volgnummer 2 als
onder volgnummer 3 van bijlage III, deel C, bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie (6),

(3)

Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van de gezamenlijke
vergadering van de Comités van beheer voor melk en
zuivelproducten en voor horizontale vraagstukken
inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:
1. In bijlage I, deel F, wordt de omschrijving betreffende
contingent nr. 09.4155 vervangen door de omschrijving in
bijlage I bij deze verordening.
2. Deel C van bijlage III wordt vervangen door de tekst in
bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Punt 1 van artikel 1 is van toepassing met ingang van 1 januari
2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 december 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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BĲLAGE I

Hoeveelheden (in ton)
Contingentnummer

„09.4155

Vast contingent
GN-code

ex 0401 30
0403 10

Omschrĳving

Recht

Room met een vetgehalte van meer dan 6
gewichtspercenten
Yoghurt

vrĳstelling

2002
van 1 juli 2002 t/m
30 juni 2003

2003 en volgende
van 1 juli t/m 30 juni

2 167
(2 000 + 167)

2 000”

BĲLAGE ΙΙ
„Deel C
PREFERENTIËLE INVOERREGELINGEN — OVERIGE

Land van
oorsprong

Invoerrecht
(in EUR per
100 kg nettogewicht tenzĳ anders
aangegeven)

Voorschriften voor
het invullen van
certificaten

Volgnummer

GN-code

Omschrĳving

1

ex 0406 90 29

Kashkaval, uitsluitend uit schapenmelk bereid en ten
minste twee maanden gerĳpt, met een vetgehalte van
ten minste 45 gewichtspercenten, berekend op de droge
stof en met een drogestofgehalte van ten minste 58
gewichtspercenten, in platte cilindrische vorm met een
nettogewicht van maximaal 10 kg, al dan niet met een
plastic deklaag

Cyprus

67,19

Zie bĳlage
punt E

XI,

2

ex 0406 90 31
ex 0406 90 50

Uitsluitend uit schapen- of buffelmelk bereide kaas, met
uitzondering van Halloumi, in bergingsmiddelen die
pekel bevatten of in zakken van schapen- of geitenvellen

Cyprus

67,19

Zie bĳlage
punt F

XI,

3

ex
ex
ex
ex

Halloumi

Cyprus

27,63

Zie bĳlage
punt F”

XI,

0406 90 50
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

